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Abstrakt 
I detta kandidatarbete svarar vi på frågan “Hur använder man postproduktion som ett 

retoriskt verktyg för att förstärka en dokumentärfilms budskap?”. Retorik står i konflikt 

med dokumentärfilm. Vi anser att retoriken vill påverka medan en dokumentär vill 

undervisa. Med hjälp av Aristoteles tre grundlagar för retorik, ethos, logos och 

pathos, försöker vi påverka tittarens tycke om en dokumentärfilms budskap via 

postproduktion. Vi svarar på vad dessa tre grundlagar är för någonting och berättar 

om hur vi använder dem i vår dokumentärfilm. 

Genom analyser av existerande dokumentärer kan vi se exempel på hur dessa lagar 

appliceras. I ett visst exempel används ethos för att leda tittaren, i ett annat exempel 

så används pathos mer för att nå ut. Vi ser då vad som är viktigt i retoriken och vad 

som är valbart. Genom dessa analyser kan vi se mönster i retoriken som vi kan 

använda för att göra postproduktion till ett medvetet retoriskt verktyg. 
 

     Abstract 
 

In this bachelors thesis we answer the question “how does one use postproduction 

as a rhethorical tool to enhance a documentary’s message?”. Rhethorics is in conflict 

with Documentary. We believe that rhethorics want to influence, whilst documentary 

wants to educate. We try to effect a documentaries message through postproduction, 

using Aristotles three laws of rhethorics, ethos, logos and pathos. We tell you what 

these laws are and speak about how we used them in our documentary. 

Through analysing existing documentaries we are able to see examples on how 

these laws are applied. In one example ethos is prominent, in another example, 

pathos is used more. We then see what in rethorics are necessary and what is 

optional.. Through those analyses we can see patterns in rhethorics that we can use 

to make postproduction into a concious rhethorical tool. 
 

Nyckelord: Retorik, Postproduktion, ethos, logos, pathos, utopi, dystopi. 
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1 Inledning 
 

Vi upplever att många tror på dokumentärer som fakta idag, men varför? Kan man lita 

på allt en dokumentär belyser för att den verkar trovärdig? Dokumentärens syfte är trots 

allt att dokumentera och presentera fakta. 

 

Problemet med att presentera fakta är att en opartisk dokumentär knappast finns att 

tillgå. Kanske om någon tar upp en mobiltelefon och spontant filmar en händelse, kan 

man kalla det för en sann dokumentation. Men så fort man regisserar det på något sätt 

blir vi osäkra på om det är en äkta dokumentation. Då man regisserar blandar man in 

retorik, med andra ord försöker man påverka någons tycke med hjälp av retoriska 

tekniker inom ämnet som regissören vill belysa.  

Detta gav upphov till vår undersökning om huruvida postproduktion kan användas som 

ett retoriskt verktyg. Hur sambandet mellan konsten att tala och medieteknik hänger 

ihop för att gynna berättandet i en dokumentärfilm.   
 
Vi har skrivit hela arbetet tillsammans förutom när vi fördjupar oss i våra respektive 

kompetensområden. Bild och Ljud. Alexander Linderson har skrivit bildfördjupningen, 

medan Niklas Lindh har skrivit ljudfördjupningen. 
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2 Problemområde 

 

2.1 Bakgrund 

“Retorik är konsten att tala” (Johannesson,1998). I vårt fall som medietekniker talar vi 

med hjälp av media. Till det här arbetet väljer vi att inrikta oss på dokumentärfilm. Vi vill 

undersöka hur talets konst spelar roll för strukturen inom dokumentärfilm, samt hur man 

berättar om och skildrar vår omvärld. Vi vill även undersöka hur multi-medietekniska 

medel förstärker budskapet i dokumentärfilm.  
 

Vi finner att dokumentärfilmer berättar den del av verkligheten som regissören väljer att 

belysa. Exempelvis använder sig dokumentären KONY 2012 (Russel,2012) av retorik 

med mål att göra den ugandiska krigsherren Joseph Kony känd, i hopp om att hela 

världen ska bli involverade så att Kony inte kan gömma sig längre. Under tiden som vi 

tittade på den fick vi en känsla av att hela världen brydde sig om problemet som 

dokumentären tar upp. 

Allt ifrån ett tal till ett omslag till en film är regisserat på något vis, vilket betyder att 

någon har blandat in sin åsikt. Man kan fråga sig om åsikter hör hemma i 

dokumentärfilmer överhuvudtaget. Syftet är trots allt att dokumentera någonting. Det blir 

intressant när man börjar inse att det inte går att medvetet göra en dokumentärfilm utan 

att involvera sitt eget tyckande.  
 

Författaren Jay Rose skriver i sin bok Audio postproduction for film and television 

(2009) att exempelvis musik, berättarröst och färgkorrigering är pålagda i efterhand. 

Med andra ord påpekar han att filmer fuskar. Teori vi utgår ifrån bygger på att man 

genom postproduktion kan gynna berättandet i en dokumentärfilm. Men då måste man 

fråga sig vad riktad media är? Varför behövs det? Hur appliceras det?    
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2.2 Frågeställning 

 

Hur används postproduktion som ett retoriskt verktyg för att förstärka en 

dokumentärfilms budskap? 

 

2.3 Syfte 
 

Postproduktion borde inte bara vara ett instrument för estetik, utan även retorik, 

speciellt i en dokumentärfilm. Vi anser att man i första hand borde stödja handlingen i 

en produktion för att sekundärt göra den mer tilltalande. Därför är vårt syfte att genom 

postproduktion gynna berättandet i en dokumentärfilm.  
 

2.4 Tidigare forskning 

 
En stor del av vår forskning fokuserar på retorik. Den antika grekiska filosofen 

Aristoteles satte grunderna till retorikens teorier som i våra dagar är mer aktuella än 

någonsin. (Akujärvi, 2012). Vi kommer mestadels att använda oss utav boken visuell 

retorik (Carlsson & Koppfeldt, 2008) som handlar om retorik i media, vilket en stor del 

av vår forskning handlar om. Anledningen till det är att vi idag konsumerar mer media 

än någonsin i världshistorien. Retorik är ett samlingsord för flera olika tekniker av 

kommunikation med flera begrepp och benämningar. 
 
Aristotelses delade retoriken i tre delar (ethos, logos och pathos). De tre delarna är 
relevanta för film och video. De kan beskrivas som: 
 
Ethos - övertygar med hjälp av sin personlighet och karaktär. En persons eller en 
produktions prestige, trovärdighet och utstrålning. 
 
Logos - ger information, fakta, konkreta exempel och presenterar logiska argument. 
 
Pathos - väcker känslor genom att visa känslor. Påverkar genom starka bilder, färger 
eller ljud. 
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Vi valde dessa regler på grund av att det är just detta som media försöker göra idag, det 

vill säga presentera information på ett sätt som väcker känslor, ofta med hjälp av en 

frontfigur som stärker produktionens pålitlighet. Dessa tre regler ser vi är lätt-tolkade 

och översatta in i media och därför relevanta för oss som medietekniker. 
 

 

2.4.1 Mediavardagen 

 
I författaren Tobias Olssons bok Medievardagen(2008) skriver han att en stor del av 

vardagen ägnas åt medieanvändning.  

“Vi läser vår morgontidning vid frukostbordet. I bilen på väg till arbetet så lyssnar vi lite 

förstrött på radions nyheter, eller läser någon av de alla gratistidningar som finns, i alla 

fall om vi tar oss till arbetet via lokaltrafiken i någon av våra större städer.”  
 

Om man tänker efter utsätts vi för alla olika former av media nästan varje dag, genom 

tidningar, löpsedlar, television, internet, reklam, böcker, film med mera. Hela tiden 

försöker dessa medier att påverka hur vi känner och tänker inför olika saker genom 

retorik. Framför allt reklam har som målsättning att påverka våra åsikter och skapa nya 

uppslag och idéer till konsumtion, vilket är vad annonsören vill(Carlsson. A, Koppfeldt. 

T.  (s. 104)). 
 

Detta gav upphov till vår undersökning om vilken roll retorik har i dokumentärfilm. Precis 

som annonsörer vill regissörer för film, samt dokumentärfilm, belysa ett budskap från 

hens synvinkel. Till exempel, Religulous. (Charles, 2008) är en dokumentärfilm 

producerad av komikern och samhällskritikern Bill Maher. Han vill belysa att religiösa 

människor är mer eller mindre galna och att religion måste dö ut för att mänskligheten 

ska överleva. Genom retorik når hans budskap fram till tittaren och skapar diskussion. 

Mahers ethos växer fram genom hans komik, då han gör narr av de religiösa och 

hänsynslöst ställer dem mot väggen med frågor där det ej finns konkreta svar. Pathos 

förstärks också genom komiken med hjälp av förlöjligande bilder som underminerar de 

religiösa personernas svar, vi upplever att religionen blir löjlig och komisk.  
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2.4.2 Postproduktion  
 

Postproduktion kallas också efterbearbetning, post är latin för “efter”, alltså efter-

produktion. Inom film och television kan postproduktion användas för att bland annat 

färgkorrigera, retuschera och ljudlägga produktioner i efterhand (Dykhoff, 2002). 

Våra kompetensområden inom postproduktion är ljuddesign, digital compositing, 

färgkorrigering & motion graphics. Hur vi applicerar retorik genom postproduktion beror 

på vilken vinkel dokumentärfilmen har. Vi ser postproduktion som ett retoriskt verktyg i 

produktionen av kandidatarbetet. Med hjälp av manipulering av film kan man predika 

åsikter, få igenom propaganda och göra material estetik tilltalande och trovärdig. 

Manipulering som till exempel att lägga på extra skrik och rök efter en explosion till en 

nyhetssändning, eller ändra färgen på någons hudton för att stärka en persons ethos. 

Kan då dokumentär behålla sin ställning som en trovärdig informationskälla? Även vår 

dokumentär ska regisseras och vinklas. Till produktionen kommer vi inte att stå för regi 

och bildestetik, utan för efterbearbetningen. Regi kommer Simon Amylon stå för 

(Amylon, 2014). Vi kommer att efterbearbeta det Simon har regisserat från sin synvinkel 

av temat och förstärka Simons budskap genom postproduktion. Vad bör vi förhålla oss 

till för att produktionen ska ses som professionell i branschen?  
 

Det är ett krav att dialogljud, speakerröst, sångsolist eller liknande (röster som är 

bärande för innehållet) skall placeras i centerkanalen. Det innebär att våra konsumenter 

med olika grad av hörselnedsättning, själva kan balansera skillnaden mellan dialog och 

ljudeffekter/musik så att hörbarheten blir optimal. (Tekniska specifikationer för sändning 

i Sveriges Television, version 5.2 2009 (ss 8))  
 

Citatet ovan är ett bra exempel på hur SVT (Sveriges television) strävar efter att tilltala 

så många som möjligt med hjälp av bland annat ljud. Våra grundkrav är att vi arbetar 

efter SVT:s standarder när vi skapar filmproduktioner, eftersom det ska vara så 

kvalitativt som möjligt för television och webb i Sverige. Anledningen till att vi följer 

standarderna är för att SVT använder sig utav dem som ett ramverk för att öka 

smidigheten för sändning.   
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2.5 Visuell retorik i praktik, postproduktion av ljud & bild i dokumentärfilm. 

 

Att göra en film är att berätta en historia och liksom när man berättar en bra historia på 

ett annat sätt har man vissa uttrycksmedel till sitt förfogande. (Dykhoff, K. 2002 (ss 25)) 
 

De uttrycksmedlen kan vara postproduktion av ljud och bild. I detta stycke går vi djupare 

in på postproduktion till dokumentärerna Religolous och Searching for sugar man. Vad 

är det som gör att man tror på dokumentären? Hur ser bilden och ljuddesignen ut? Hur 

använder de sig av postproduktion för att lyfta fram Aristoteles tidigare nämna retoriska 

struktur; ethos, logos och pathos? 

Vi använder oss av bildanalys-mallen som finns att hitta i Visuell Retorik av Carlsson, A 

& Koppfeldt, T(2008). Det är en analysmall för stillbild som vi gör om för att passa rörlig 

bild. Den behandlar frågor som; Hur är bilden konstruerad, hur kan bilden tolkas i dess 

delar och helhet, hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? Till ljud 

(framförallt musik) använder vi analysmetoden Emotionell upplevelse genom musik 

(Scherer & Zentner 2001, 365) 
 

2.5.1  Religolous 
 
Vi tycker att Religulous är intressant för vårt kandidatarbete eftersom att den har starka 

åsikter. Den använder sig av retorik för att framföra detta. Den har tydliga exempel på 

de retoriska begreppen som ethos och pathos. Vi upplever att fokuset ligger på värden i 

filmen som ger ett starkt ethos med sina komiska kommentarer och klyftiga svar. 
 

År: 2008 

Regissör: Larry Charles 

Producent: Bill Maher, Jonah Smith, Palmer West. 

Ljudmixer: Scott Harber 
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De första fyra minuterna av Religolous följer vi komikern Bill Maher när han håller en 

monolog om religion, undergången och människans självdestruktiva tendenser. Han 

berättar om hur religionen påstår saker samtidigt som vi blir vi matade med en flod av 

klippbilder från olika religioner. Där får vi se allt ifrån underliga till extrema tendenser 

tillsammans med nyhetsklipp om till exempel självmordsbombningar. Här sätter de 

tonen för filmen, och de har etablerat ett pathos. 
 

Vid (00:01:50) tonas låten The seeker, The who (2006) in, precis innan ljudspåret börjar 

säger Bill Maher att han måste ta reda på varför religion är som den är. Samtidigt som 

musiken spelas visas inklippsbilder från olika religioner. Känslan vi får är att Bill Maher 

vill veta varför människor har så pass starka åsikter när det kommer till just religion. Vid 

(00:03:15) stannas musiken då George Bush använder ett religiöst påstående för att 

försöka stärka sitt ethos i sin politik. Vi upplever att dokumentären visar sin förbryllelse 

över att USA:s president över huvudtaget kan säga något sådant.   
 

Vi får inte höra andras åsikter förrän ungefär nio minuter in i dokumentären. Vi tror att 

detta är för att ge oss tid att ta in pathos och ethos för att vi ska vara på Mahers sida 

under dokumentärens gång. Efter de första fyra introducerande minuterna följer vi hur 

Maher kom att tycka och tänka som han gör. Vi får se bilder från hans barndom 

samtidigt som han själv intervjuar sin mor som är en troende judinna. Vi får även se 

Mahers tid som komiker då han gör mer eller mindre narr av olika normer inom framför 

allt judendom och kristendom, vilket gör att man blir mer övertygad om vilken 

dokumentärens ton 

 

Färgkorrigeringen är obefintlig eller väldigt sublim, troligen för att dokumentären ska 

kännas så verklig som möjligt. Hade de gjort en extremare färgkorrigering hade det 

funnits risk för att dokumentären skulle upplevts som mindre verklig och den skulle ha 

tappat sin trovärdighet. 
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Det vi anser att Religolous gör bäst, samt mest aggressivt, är klippningen av 

dokumentären. Vi upplever att många svar från respondanterna har blivit bortklippta och 

ersatta med en genant tystnad, för att vi ska få en känsla av att de inte har ett bra svar, 

eller är särskilt smarta. Antingen det, eller så får de chansen att svara på Mahers 

svårare frågor. Under tiden som de ger sitt svar, eller direkt efter, så klipps det till en 

annan intervju, en film, eller grafik som underminerar respondantens svar. Detta bidrar 

till en främlingskapande känsla mellan respondanten och tittaren, och Maher får sitt 

budskap igenom. 
 

2.5.2  Searching for Sugar Man 
 
 

Anledningen till att vi valde att analysera Searching for Sugar Man är för att den 

kontrasterar mot Religulous som vi tidigare analyserat. Till skillnad från tidigare nämnda 

upplever vi att Searching for sugar man inte har ett starkt ethos. Trots frånvaron av ett 

ethos fungerar dokumentären genom att den är uppbyggd som en kronologisk 

berättelse, istället för att ha en värd som presenterar argument och händelser. Den 

bygger istället mer på känslor som mystik, ovisshet och senare lättnad och spänning, 

det vill säga pathos. 
 
År: 2012 

Regissör Malik Bendjelloul 

Producent: Simon Chinn, Malik Bendjelloul 

Ljudmixer: Linda Dalin, Fredrik Jonsäter och Per Nyström. 
 

Searching for Sugar Man , Bendjelloul, M, (2012) handlar om en man som letar efter 

musikern Sixto Rodriguez som inte sålde några album i USA eller i Europa, men blev 

stor i Sydafrika utan att Rodriguez själv visste om det. Eftersom Rodriguez inte sålde 

bra i USA slutade han att producera musik vilket fick folket i Sydafrika att tro att han var 

död, men ingen var helt säker. Detta gav upphov till sökandet efter “sugar man”, vilket 

är titeln på en av hans låtar. Till slut visade sig att han inte alls var död utan att han 

levde, och fick chansen att komma ner till Sydafrika för att turnéra där.  



ME 1479        Linderson, A & Lindh, N 

12 

Dokumentären påstår något som inte stämmer utan att ljuga, eftersom Rodriguez var 

stor i bland annat Australien också. Dokumentären hoppar hela tiden mellan olika 

personer. Man följer aldrig någon specifik person, vilket gör att den inte har någon ethos 

över huvud taget.  
 

I en stor del av dokumentären klipper de intervjuer och bilder på ett sådant sätt att 

Rodriguez, som dokumentären handlar om, tros vara död. De använder sig ofta av 

bilder på honom där han är vänd ifrån kameran eller är gömd i skuggan för att addera 

på mystiken som dokumentären vill skapa. I början av dokumentären får vi se nattbilder 

från Detroit när åskan dundrar, filmen mynnar sedan ut i en animation som liknar någon 

form av gammalt pergament tillsammans med en text där det står 1968. Efter det får vi 

höra från musikproducenten Dennis Coffey om den skygga artisten och hur han spelade 

på barer och dylikt med ryggen mot publiken. Dokumentären visar samtidigt obskyra 

bilder på Rodriguez, vilket skapar ett intresse att ta reda på mer hos tittaren tror vi. De 

få animationer som finns med i dokumentären gör att Detroit och Rodriguez känns som 

tagna ur en serietidning. Tillsammans med ovissheten om hans liv gör detta att hans liv 

nästan känns som en uppdiktad serie.  
 

Efter halva dokumentären får vi dock reda på att han lever. Vid det första tillfället vi får 

se Sixto i bild utgörs han vara en underlig karaktär. Dokumentären innehåller konstiga 

förberedelser inför en intervju där Sixto verkar känna sig okomfortabel.  

De visar honom som en svart figur med kutande rygg som strövar omkring på Detroits 

gator. Kanske gör man detta för att behålla någon form av kontinuitet, med mystiken 

som man tidigare framställt kring Sixto. 
 

Dokumentären visar ofta gamla fotografier och filmklipp relaterade till intervjuerna eller 

narrativet, och sagda fotografier är alltid lite animerade. Som till exempel en långsam 

zoomning eller panorering på fotot, allt samtidigt som ljudet till intervjun fortsätter. 

Faktum är att den som pratar inte syns mycket överhuvudtaget. Detta gör dock att 

dokumentären inte får något direkt ethos, vilket skadar trovärdigheten. 
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Vid 00:00:31 spelas “sugar man” och man får se en bil åka på en ensam väg. Personen 

som sitter i bilen, Stephen Segerman, är personen vi följer till störst del i dokumentären. 

Han sjunger på ljudspåret och berättar om sin relation till Rodriguez musik. Att han blev 

kallad för “sugar” i den Sydafrikanska Armén exempelvis. Ingen i Sydafrika visste om 

han levde, vilket gör att redan en minut in i dokumentären har regissören satt tonen för 

filmen, som vi upplever ska vara mystisk och sökande. 
 

Vid (00:43:41) har musik journalisten Craig Bartholomew Strydom nått fram till 

Rodriguez producent för hans första album “cold fact”(2008, Sussex Records). Under 

dokumentärens gång har vi trott att Rodriguez är död, men det ändras då producenten 

säger att han lever och bor i Detroit. Då han säger att Rodriguez lever klipps en bild in 

på fåglar som flyger över havet och en lugn akustisk gitarrslinga spelas, vilket indikerar 

hopp och lättnad eftersom de äntligen har hittat Rodriguez. 
 

2.5.3 Slutsats 

 
Vi valde dessa två dokumentärfilmer till vår analys för att de tillhör två olika genrer inom 

kategorin dokumentärfilm. Religolous har ett starkt ethos medan Searching for sugar 

man inte har det. Istället har Searching for Sugar Man ett kronologiskt berättande som 

Religolous inte har. Något de två dokumentärfilmerna har gemensamt är pathos, även 

om de använder pathos på två olika sätt. Den ena får folk att skratta men också tänka 

till (Religolous) och den andra är hjärtgripande och glädjande (Searching for sugar 

man). Hur mycket får man tänja på de retoriska lagarna? Detta betyder alltså att man 

inte behöver hålla samtliga av de retoriska lagarna. Vi skulle teoretiskt sätt kunna bära 

upp en dokumentär med värdefull information som presenteras på ett dramatiskt sätt. Är 

det så dokumentärfilmer får oss att tro på dem, eller är det ett starkt ethos? Det enda vi 

anser måste finnas med är relevant information. Man kan dock själv välja hur man 

presenterar informationen. Vi anser att det skulle kunna vara genom en individ med en 

stark personlighet som utstrålar tillit, eller med hjälp av starka och illustrativa bilder. 

Dokumentärfilmerna får oss att tro på dem på två olika sätt genom retorik, både via i 

princip bara ethos, och via logos och pathos. Vår slutsats är att genom olika 
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kombinationer av de tre retoriska grundlagarna, kan man manipulera publiken genom 

att vara partisk och ge ut den information som är viktig för att kunna få sitt synsätt 

igenom.  
 

3 Tillvägagångssätt  
 

Tellus.Net är en kort dokumentärfilm där vi tillsammans med regissören Simon Amylon 

ställer filosofiska frågor om internet som får tittaren att tänka till. Här följer vi Alessandro 

Nilsson, en journalistikstudent från Lund, som presenterar fakta om internets bruk och 

tankar om internets framtid samt sannolika öden. Idag bygger vi samhället runt vår 

konsumtion av internet, inte bara i hemmet, utan även inom utbildning, vård och 

information etc (Ohlsson, 2008). Vi pratar om möjliga virtuella rum i internet genom 

Oculus Rift, diskuterar framtiden med IBM (international business machines) och vad 

som skulle hända om internet försvann. Kan vi komma närmare internet än vad vi är 

idag? Är det verkligen en bra idé med tanke på den ökande risken att internets existens 

skulle kunna upphöra? Vi får även höra om hur internet används av IBM och vilka 

visioner de har över framtiden som företag. 
 

Under det här projektet har vi arbetat efter frågeställningen; “Hur används  

postproduktion som ett retoriskt verktyg för att förstärka en dokumentärfilms budskap?”. 

Vi går efter retorikens tre grundlagar, ethos, logos och pathos, som är författade av 

Aristoteles, (Aristoteles, 2012). Med hjälp av dessa lagar samt postproduktion som det 

retoriska verktyget, förstärker vi regissörens budskap. Budskapet är att man ska värna 

om internet och uppskatta dess innebörd för utvecklingen av människan, eftersom att vi 

under dokumentärens gång tar upp olika sätt internet kan försvinna på, samt vad vi 

skulle bli utan i vår vardag om något sådant skulle ske. Vi vill att tittaren ska förstå 

internets betydelse för samhället. För att kunna genomföra det använde vi oss utav 

retorik och postproduktion.   
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3.1 Teknik  

 

Logic pro 9 är en mjukvara framtagen av Apple och är ett ljudprogram skapat för Mac 

datorer. Programvaran erbjuder det vi behöver; inspelning av berättarröst, musik, 

ljudeffekter samt varierande plug-ins. Men den främsta anledningen till varför vi valde 

att arbeta med denna programvara är för att vi arbetade hemifrån då vi under 

produktionen befann oss på två olika orter, Karlshamn och Malmö. Vi har stora 

kunskaper inom Logic Pro 9 jämfört med andra ljudprogram, vilket är ytterligare en 

anledning till det programvalet.     
 

SEx1 är en stormembranskondensatormikrofon som är bra för att spela in röst. Under 

postproduktionen spelades berättarrösten till dokumentärfilmen in med SEx1 och ett litet 

mixerbord. Motiveringen till varför vi använde denna mikrofon till vår produktion var för 

att vi har arbetat mycket med den innan och vet hur den fungerar under inspelning.  
 

Vi valde att filma dokumentären med Black Magic 2K kameran som Blekinges Tekniska 

Högskola har att låna ut. Detta för att den filmar i en högre upplösning än de andra 

tillgängliga kamerorna. Dessutom är den lätt att ta med sig och filmar i RAW-format, 

vilket är ett helt okomprimerat filformat, som innebär bättre kvalitet. Vi kan lättare 

processera filmen i efterhand och har mer kontroll över komprimeringen under 

processens gång.  
 

Filmen klipptes av Simon Amylon i Adobe Premiere Pro Creative Cloud, ett vanligt 

editeringsprogram som utan svårigheter kan ta emot filer från andra program från 

Adobe. Detta möjliggjorde en smidig kommunikation mellan Alexander och Simon, 

eftersom Alexander postproducerar i Adobe After Effects Creative Cloud. Det 

programmet valdes dels på grund av den smidiga infrastrukturen, men framför allt på 

grund av att vi har en omfattande kunskap om programmet. After Effects innehåller 

även en inbyggt plug-in som heter Color Finesse. Denna plug-in är ett kraftfullt verktyg 

avsett för färgkorrigering av olika slag, vi valde det över skolans egentliga överlägsna 

DaVinci Resolve som också är ett färgkorrigeringsprogram. BTH har hårdvara som är 
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anpassat för att färgkorrigera på DaVinci Resolve, men för nuvarande finns inte 

tillräcklig kunskap i det programmet för att kunna färgkorrigera lika väl som i Color 

Finesse. 
 

3.1 Metoder 

 

Som arbetsmetod valde vi scrum, eftersom vi har arbetat med det förut. Dessutom 

tycker vi båda två om att ha delmål i en produktion för att känna att vi gör framsteg. 

Arbetar man med scrum så kallas dessa delmål för sprintar. Vi anser att det bidrar till en 

motiverande arbetsmiljö jämnfört med om vi haft en arbetsmetod utan delmål. Vi valde 

scrum för att det är en flexibel arbetsmetod som gör det lätt att bevaka sina delmål och 

se framsteg under dagarna. 
 

Vi valde brainstorming och negativ brainstorming som idégenereringsmetoder, eftersom 

vi anser att brainstorming är det roligaste och mest kreativt fria sättet att ta fram idéer. 

Det möjliggör att alla idéer kommer fram, både dumma och intelligenta Dessa “dumma” 

idéer kanske visar sig vara bra när man väl tänker efter och utvecklar dem. Detta kan 

alltså ske eftersom man under en brainstorm-session inte får avvisa förslag eller 

underminera sina kamraters idéer. 

 

När vi kör fast med brainstormingen kan det vara uppfriskande att vända på myntet. Då 

pratar vi om alla scenarion vi inte vill skall inträffa. När vi har kartlagt vad vi inte vill, kan 

det vara lättare att komma på det motsatta. Den riktiga styrkan med negativ 

brainstorming är då man redan har en idé som man vill testa. Då kan man brainstorma 

alla fel och dylikt som kan ske med idén, för att testa dess hållbarhet. (Pezo & Brasch, 

2008) 
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3.1 Process 

 

Tidigare har vi producerat korta spelfilmer där ett manus står färdigt, och man i princip 

kan börja med att producera. Till en dokumentärfilm upptäckte vi att det är intervjuerna 

som dikterar, eftersom det som kommer efter intervjun är baserat på den intervjuades 

svar. Dock kunde vi delvis styra svaren genom att välja vilka frågor vi ställde. Det blev 

svårare att skapa ett komplett bildmanus eller att skriva ett manus till berättarrösten. 

Detta var inte något vi läste oss till, utan vi upptäckte att intervjun skulle diktera i den 

dramaturgiska kurvan. Det tärde på vår motivation då vi fortfarande var osäkra på om vi 

skulle få en intervju. Vi valde att försöka få tag i en intervju innan vi hade en komplett 

bild över hur dokumentären skulle se ut, eftersom vi insåg, och ansåg, att intervjun var 

viktig för dokumentärens ethos. 
 

Tanken kring förproduktion var att få så mycket som möjligt gjort till postproduktion när 

allt material är inspelat. Vi spelade in en låtsasdokumentär med klippbilder och en 

snabb intervju, vilket möjliggjorde att vi kunde experimentera med färgkorrigering och 

ljud med hänsyn till ethos, logos och pathos. Vi provade att ge låtsasdokumentären en 

utopisk och dystopisk känsla. Förutom det provade vi även att skapa animationer och 

ljudlägga dem. Dels för att testa innan postproduktionen tog sin början, och dels för att 

få veta hur vi arbetar tillsammans på distans via skype och google drive, eftersom att vi 

bor på två olika orter.  
 

Filminspelningen var mestadels Simon Amylons område eftersom han var vår regissör 

och kameraman, exempelvis vid inspelningen av intervju och klippbilder (Amylon, 

2014). Vi var med på plats under inspelningen av intervjun hos IBM. När väl intervjun 

var färdigklippt, vilket skedde under produktionen, färgkorrigerades och ljudlades bilden. 

I övrigt var produktionsfasen den samma som förproduktionen för oss, eftersom vi 

väntade på det färdigklippta materialet.   
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Postproduktionen var sista steget under produktionstiden då animationerna, 

färgkorrigering och ljudläggning skulle stå färdig. Animationerna och berättarrösten 

hade högsta prioritet, eftersom animationerna berättar saker som inte kunde spelas in, 

och berättarrösten är bärande i stort sett igenom hela dokumentären. När väl 

animationerna och berättarrösten färdigställts var också det inspelade materialet 

färdigklippt. Då återstod enbart att färgkorrigera samt lägga in musik och ljudeffekter 

under den sista veckan. Efter tio veckor av produktion har vi gjort en komplett 9 

minuters dokumentär om internet och internets framtid.  
 

3.1 Journalist 

 

För att stärka dokumentärens ethos ville vi arbeta med en extern journalist som 

presenterar och framför dokumentären, istället för att någon i produktionsgruppen skulle 

göra det. Vi skrev ett mail till journalistutbildningen vid Lunds universitet och Malmö 

högskola, i hopp om samarbete mellan våra program. Samtidigt kunde vi också 

fokusera på våra respektive områden när vi spelade in, istället för att lägga fokus på att 

stå framför kameran. En månad efter att vi skickat ut mailet fick vi svar från Alessandro 

Nilsson som studerar till journalist på Lunds universitet. Vi var snabba med att ta 

kontakt med honom och bestämma en träff i Lund för att prata om dokumentärens 

innehåll, budskap och den roll han skulle ha. Det var viktigt för oss att veta om han var 

bekväm med att spela in berättarösten till vår dokumentär. 
 

Vi visste dock att enbart Alessandro inte var tillräckligt övertygande, så vi började titta 

på vilka intervjuer som skulle kunna vara relevanta för frågan vi vill ta upp. Vi ansåg att 

någon inom IT- branschen också borde vara med i dokumentären, då det skulle stärka 

ethos och förhoppningsvis också logos, förutsatt att de har information att dela med sig 

som vi inte redan tänkte ta upp i dokumentärfilmen. 
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3.1 Logistik 

 

Under tidigare projektarbeten har vi upplevt att logistiken inte varit fulländad, med 

transport av utrustning, projektgruppen och skådespelare till och från 

inspelningsplatsen. Under detta projekt var det något som vi ville lösa då en utav 

medlemmarna i gruppen skulle flytta till Malmö tillsammans med projektets regissör, 

medan den andra medlemmen med all utrustning, och tillgång till handledning befann 

sig i Karlshamn. 

Vi hade tillgång till en bil för att frakta utrustningen ner till Malmö då intervjun skulle ske. 

Innan dess hade Niklas Lindh och Simon Amylon åkt till Karlshamn från Malmö för att 

delta i handledningar och seminarier, och då tagit med sig lite utrustning tillbaka varje 

gång, till exempel kamera, stativ och mikrofoner. Detta för att kunna börja filma 

klippbilder till dokumentären innan intervjun skedde för att öka effektiviteten av arbetet.  
  

Det svåra var att transportera filmfilerna. Huvudsakligen fick vi köra med hårddiskar 

mellan Malmö och Karlshamn ett par gånger för att transportera ungefär 95% av alla 

filer. Resterande fanns inte vid tillfället då transporten skedde, utan fick istället överföras 

via nätet. Då använde vi Googles virtuella hårddisk som heter Google Drive. Allt detta 

för att Alexander Linderson skulle kunna färgkorrigera i Karlshamn. När det väl kom till 

att transportera tillbaka det färgkorrigerade materialet så valde vi att skicka After 

Effects-filen som innehåller färgkorrigeringen, istället för att skicka utrenderade 

färgkorrigerade filmklipp, vilket hade blivit betydligt mer omständigt i vår situation. På 

detta sätt kunde regissören, Simon Amylon, öppna After Effects-projektet i Malmö och 

rendera filerna där istället. 
 

Från ett ljudperspektiv hände oväntade saker med transporten. Ljudfilerna med den 

färdiga musiken och ljudeffekterna är inte så stora, men ungefär hälften utav gångerna 

hände något när filerna skickades till vår regissör. Vissa ljud fattades och andra ljud var 

nerpitchade, trots att samplerate var den samma i de två olika mjukvarorna.  

Vi konstaterade snabbt att det kunde ha med google drive att göra, något under 

uppladdningen och nedladdningen kan ha gått fel.  
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Vi löste det genom att skicka filerna via usb och extern hårddisk, då upphörde 

problemen att existera men det tog lite extra tid.  
 

Gruppen visste från början att det skulle bli en utmaning att kommunicera effektivt, då vi 

bor cirka två timmar ifrån varandra. Alla hade Skype sedan innan, som är en plattform 

för att ringa varandra över internet. Dessutom så kunde vi använda oss utav Google 

Drive för att skicka material och skriva i dokument tillsammans, vilket applikationen 

tillåter. Tillsammans möjliggör dessa två mjukvaror att var och en kan se exakt vad den 

andre skriver, samtidigt som det skrivs. Alltså tar vi effektivt bort att distansen mellan 

gruppmedlemmarna är ett hinder under skriftliga delar av projektet. När det kom till 

handledningar och möten så kunde vi antingen närvara allihopa, då var Niklas tvungen 

att resa till Karlshamn. Eller så närvarade bara Alexander som redan bor i Karlshamn, 

vilket vi avgjorde beroende på vikten av mötet. 
 

 

4 Resultat och diskussion. 
 

För oss är postproduktion ett retoriskt verktyg där man placerar ethos, logos och pathos 

i digital medieteknisk form, med avsikt att lyfta fram dokumentärens budskap till 

publiken. Vi applicerade det genom att vi förskönade vår journalist Alessandro Nilsson 

för att förstärka hans ethos, då vi hade som mål att göra honom mer trovärdig och 

familjär. Dokumentärens logos för oss var berättarrösten och animationerna,vilka vi ville 

ha med för att på ett pedagogiskt sätt föra dokumentären framåt. Medan pathos är 

känslan utav utopi och dystopi som vi genom exemplevis musik och färgkorrigering ger 

bilden. 
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Figur 1. Introduktions-animationen som ska spegla vad  

dokumentären kommer att handla om. (Linderson, 2014) 
 

Resultatet av produktionen blev Tellus.Net. En kort dokumentär om internet som 

försöker påverka tittaren med hjälp av retorik. Här följer vi journalisten Alessandro 

Nilsson, som visar oss internets nutid, människans bruk och beroende av det. Vi tittar 

även på framtida bruk av internet, som till exempel virtuella verkligheter på nätet, men 

också en framtidsvision ifrån ett visst företag. Vi följer Alessandro till IBM för att få svar 

på frågor som vilken vikt internet har för företagsamhet, hur de sjäva ser på internet och 

IBM i framtiden, samt vad som hade hänt om internet upphörde att existera. Vi utgick 

ifrån vår frågeställning “hur använder man postproduktion som ett retoriskt verktyg för 

att förstärka en dokumentärfilms budskap?”. Budskapet med vår dokumentär är att man 

ska värna om internet och uppskatta dess innebörd för utvecklingen av människa och 

samhället. 
 

När färgkorrigeringen utfördes kretsade tankarna mest kring  dokumentärens ethos och 

pathos. Färgkorrigering anser vi är ett medel för att förändra stämning och dirigera 

uppmärksamhet. Det är inte, som för logos, ett verktyg för att visualisera information, 

därmed anser vi att ethos och pathos står i färgkorrigeringens fokus. Den blir ett medel 

för oss skapare med vilket vi kan vinkla och dirigera tittares tycke med hjälp av bland 

annat tillökandet av färger eller vice versa. När vi skapar en positiv känsla ökar vi 

färgerna och ger bilden en blå dominant ton, eftersom vi uppfattar att blå är en färg som 

representerar positiva känslor i en teknologisk kontext. 
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När vi istället skapar en negativ känsla i samma kontext är det grönt som skall 

dominera, tillsammans med en mindre färgstark bild. Dessa båda färgkorrigeringarna är 

i dagens filmindustri vanligt att kombinera med orangea hudtoner eftersom att det 

kontrasterar med grön-blått. Detta kallas för komplimenterade färger och kan skapa en 

estetiskt tilltalande bild, varesig målet med färgkorrigeringen är att skapa en utopisk 

positiv känsla eller en dystopisk negativ känsla(Van Hurkman, 2011). Problemet som 

ibland kan uppstå är dock att man under inspelning inte har tänkt på vilka färger som 

inte borde vara i bild. Exempelvis passar inte gul, röd och allt där emellan så himla bra 

in som bakgrund för denna typ av färgkorrigering. När vi senare ska arbeta med en 

persons hudtoner så är det lätt att man påverkar bakgrundsfärger i samma spektrum, 

och därmed gör bilden mindre tilltalande. Detta tvingar fram valet att antingen sakta ner 

processen, då man måste separera bakgrunden och hudtonerna, eller låta bakgrunden 

bli påverkad och därmed försämra ethos. 
 

Vi valde två teman för både ljud och bild, eftersom att dokumentären tar en vändning 

från en utopisk till en dystopisk känsla. Hade vi valt ett ljud och ett färgtema anser vi att 

vändningen inte hade fått samma kraft. Medan tre teman hade varit för många under 

nio minuter vilket är dokumentärens längd. Det första är ett “utopiska” temat, det är 

lättsamt, lugnt och pedagogiskt tillsammans med den informativa berättarrösten och 

varma färger från färgkorrigeringen. Anledningen till att vi tar det lugnt i det första temat, 

är för att det är i början av dokumentären som information tas upp och lyfts fram med 

lättsamma ljud och färger. Det andra är det “dystopiska” temat där vi tar upp de fyra 

olika sätt internet kan försvinna på. Anledningen till att vi valde det designvalet är för att 

det skulle vara en digital katastrof om internet upphörde att existera. Här är det 

grumligare och mer dystopiska färger som gult och grönt, medan ljudet bestod av 

dramatiska stråkar och dova ljud som till exempel vulkanutbrott blandat med vind för att 

låta och upplevas som solvindar. Varför dessa designval är olika är på grund av att 

dokumentären i sig tar en vändning när vi tar upp den filosofiska frågan om vad som 

hade hänt om internet försvann. 
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4.1 Ethos 

 

Ethos i dokumentären personifieras som sagt framför allt av Alessandro Nilsson. 

Alternativet var att inte ha med en talesperson för dokumentären alls, vilket skulle 

betyda ett svagare ethos, då dokumentären bara i så fall skulle innehålla en berättarröst 

och en intervju. Vi tror att när vi ger sagda röst ett ansikte, så ökar dokumentärens 

trovärdighet och sevärdighet. Det intressanta är hur Alessandro sedan 

postproducerades för att stärka detta ethos. Det som gjordes för att fokus skulle ligga 

mer på Alessandro, var att ge honom mer färg än omgivningen såvida det inte förstörde 

bilden på något sätt. Alarm-färger, som exempelvis röd, tonades ned väldigt mycket för 

att ge honom mer fokus i bilden. I vissa fall lades även en artificiell oskärpa på, då 

andra ting i bilden kunde kännas mer spännande. Alessandros hudton ökades för att ge 

honom en friskare, varmare och mer välkommnande ton, som förstärker hans redan 

välkomnande personlighet. 
 

Alessandros ethos innefattar också hur hans röst låter då han i dokumentären är 

berättarrösten, eftersom vi använder oss av klippbilder istället för att ställa en kamera 

framför honom och låta honom prata om ämnet, vilket hade varit det andra alternativet. 

Vårt mål med berättarrösten är precis som målet med färgkorrigeringen, den ska vara 

varm, välkommnande och enhetlig med färgkorrigeringen. Innan den stora 

inspelningsdagen av berättarrösten hade vi tidigare spelat in hans röst för att göra olika 

tester på den, och få fram den tidigare nämnda känslan av utopi/dystopi som vi ville ha. 

Vi testade exempelvis att lägga på ett eko för att få känslan av att det var hans egna 

tankar man hörde. I slutändan bestämde vi oss för att ha ett tätt och nära ljud, med 

enbart en EQ och en kompressor för att få bilden av att han är närvarande och vill 

förmedla informationen till publiken.  
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Figur 2. Färgkorrigering under intervjun(Amylon & Linderson, 2014) 

 

I dokumentärens intervju närvarar Peter Bjellerup som är “senior management 

consultant” på IBM:s kontor i Malmö. Under intervjun ligger det ingen musik, eftersom vi 

inte ville att något skulle ta bort publikens fokus. Istället ligger det ett naturligt rumsbrus, 

Alessandro Nilssons och Peter Bjellerups röst. Det kan i sin tur leda till att tittaren tappar 

fokus ändå, men vi anser att musik hade påskyndat den processen. Detta löste vi 

genom att lägga in klippbilder under intervjuns gång för att bryta det statiska läget. 

Visuellt sett är detta ett av de få tillfällena då fokus inte ligger på Alessandro, utan 

istället på Peter Bjellerup från IBM. Intervjun fick en speciell färgkorrigering då 

vitbalansen tyvärr blev fel. Dessutom ändras ljuset i rummet på grund av fönstret i 

bakgrunden. Vi valde då att använda en blåare ton än vanligt samt tweenade 

färgkorrigeringar för att på något sätt ta bort fokus från att ljuset ändras(se fig. 2). Dock 

ansåg vi att fönstrets naturliga ljus var tilltalande, så vi bestämde oss för att extra 

belysning inte behövdes. Vi skulle istället kunnat filma i ett rum med konstant belysning 

och försökt återskapa ljuset under en mer kontrollerad miljö, detta hade eliminerat 

problemet innan det skedde. Om vi tvunget skulle ha ett fönster i bakgrunden skulle vi 

även själva kunnat belysa det utifrån. På det sättet skapar man illusionen av att det är 

naturligt ljus som kommer in igenom fönstret. Dock var detta omöjligt, då IBMs kontor, 

som vi filmade i, befann sig på tredje våningen. 
 

Bland de dokumentärfilmer vi tittat på, finner vi inte mycket postproduktion, och om det 

finns mycket postproduktion är den oftast diskretare än i vår dokumentär. Varför gjorde 

vi det? Vi hade kunnat försöka hålla oss till en så verklighetstrogen bearbetning som 
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möjligt. Dokumentären pratar om teoretiska framtidsvisioner som internet kanske kan 

råka ut för, både positiva och negativa. På grund av detta tycker vi att en helt 

verklighetsförankrad postproduktion inte var nödvändig. Vi ser gärna att dokumentären 

känns aningen science fiction och uppfattas som en tankeväckare mer än en 

dokumentation av verkligheten.  
 

4.2 Logos 

 

Informationen som berättas genom postproduktionen är berättarrösten och 

animationerna, det vill säga det material som inte kunde spelas in av en kamera. Vi 

bestämde oss för att det skulle vara animationer i slutet när vi berättar om de fyra mest 

sannolika sätt internet skulle kunna försvinna på, eftersom det skulle vara svårt att filma 

exempelvis cyberkrig. De animationerna ger en dynamisk variation av det visuella i vår 

dokumentär, då vi blandar filmat material med animationer skapade i adobe after 

effects.   
 

  
Figur 3. Ett exempel på animationer med mörkare ton.(Linderson, 2014) 

 

Dessa animationer skapades först och främst för att kunna hjälpa berättarrösten, och 

förtydliga berättelserna om internets möjliga öde. Istället för att ännu en gång rikta 

kameran mot en dator när vi pratar om till exempel cyberkrig, gjordes en kort animation 

som understöd för berättandet. Samtidigt är det viktigt att animationerna blir estetiskt 

tilltalande, vi gjorde dem stilrena och pedagogiska enligt vår mening. Det svåra var att 

hålla dem stilrena och pedagogiska samtidigt som de skall vara smutsiga och 
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dystopiska, vi valde att lägga den negativa känslan på ljudläggningen och färgerna i 

animationen(se fig. 3). Förhoppningsvis känns den smutsig och dystopisk, men 

egentligen är pacingen i animationerna relativt glad. Om vi hade velat skulle vi kunnat 

göra animationerna riktigt deprimerande och utdragna. Fördelen med det hade varit att 

man kanske bättre kunnat förmedla den negativa känsla som animationerna skapats 

för. Vi valde dock att inte göra det, eftersom vi tyckte det att verkade en aning för 

deprimerande. Vi ser gärna att tittaren lämnar dokumentären med en positiv känsla och 

det hade tyngt ner känslan för dokumentären för mycket.  

Om man istället hade placerat animationerna i början av dokumentären hade det inte 

gjort någonting om de känts deprimerande, eftersom man haft resterande 

dokumentären på sig att bygga upp en positiv känsla igen. Det kanske till och med hade 

varit mer slagkraftigt än det som vi valde att göra. 
 

Berättarrösten utgör en stor del av dokumentärens logos och är konstant igenom hela 

dokumentären, med undantag från intervjun och eftertexten. Valet att ha en konstant 

berättarröst beror på att vi, istället för att enbart filma Alessandro, använder klippbilder 

som visar det han säger. Vi provade först att göra tvärtom innan manuset var skrivet, då 

anpassade vi istället berättarrösten till klippbilderna och animationer. Nackdelen med 

det hade kanske varit att vi behövt göra om vissa animationer och tappat värdefull 

produktionstid. Dock kan vi bara spekulera kring det, så vi tog det säkra före det osäkra 

och anpassade manuset efter animationen. Slutligen anpassade vi alltså animationerna 

till berättarrösten, eftersom det blev lättare att skapa något visuellt när ett inspelat 

manus som berättar vad som händer redan finns. 
 

 

4.3 Pathos 

 

Vi har tidigare skrivit om våra två teman, ett utopiskt tema samt ett dystopiskt. Det 

utopiska temat är lugnt, varmt och lättsamt, medan det dystopiska är dramatiskt, hårt 

och apokalyptiskt. Dessa valdes på grund av att vårt tema, internet, skulle kännas 

relativt framtidsinspirerat och science fiction. Inom science fiction upplever vi att teman 
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som utopi och dystopi används på ett intressant sätt. Två exempel är filmen Enders 

game(2013) som är en utopi med blåa toner och utstrålar lugn, samt The Matrix(1999) 

som är en dystopi med gröna, sjuka toner. Vi hade istället kunnat välja en gul dominant 

färg för den dystopiska färgkorrigeringen, men vi anser att det mer hänvisar till post-

apokalyps. Skillnaden är, enligt oss, att i en post-apokalyps så förstörs samhället, i en 

dystopi så bevaras det, men är sjukt. Däremot skulle samhället mer eller mindre gå 

under utan internet, så möjligtvis hade den post-apokalyptiska gula färgerna varit mer 

passande. 
 

 

Vi har tidigare skrivit mycket om berättarrösten och våra tankar kring det. Något vi inte  

tagit upp är att Alessandro inte byter ton i sitt tal när vi går från det utopiska temat till det 

dystopiska. Det är istället en lugn berättarröst genom hela dokumentären. En positiv sak 

med detta är att Alessandro pratar alldagligt om att internet kan försvinna, vilket ger en 

känsla av att det är fullt möjligt och att vi kan vara internetlösa inom en snar framtid, 

samt att vi måste värna om internet.  
 

Musiken till dokumentären är i början lugn och drömmande när vi berättar om internets 

framtid och att vi snart kan vistas i ett virtuellt chatrum med oculus rift sedan facebook 

köpt upp oculus rift. Sedan går det över till dramatiska stråkar som tar mer plats i 

ljudbilden för att skapa en intensiv och obehaglig känsla förknippat med en sannolik 

dystopisk framtid. Istället för att vara lättsam igenom hela dokumentären, följer även 

musiken våra två teman och förändras i takt med den dramatiska kurvan. Om vi hade 

använt lugn och pedagogisk musik i den dystopiska akten anser vi att pathoset skulle 

tappas, och samma sak om vi hade använt dramatisk musik i inledningen. 
 

Färgkorrigeringen försöker i sin tur påverka pathoset med hjälp av färgens rikhet. 

Antingen finns det mycket färg med en dominant blå ton, för att man skall känna en 

positivt laddad atmosfär avsedd för större tillit, eller så finns det en dominant grön-gul 

färg med mindre mättnad, för att skapa en mer deprimerande atmosfär. Frågan är dock 

om färgkorrigeringen blev för extrem, och inte tillräckligt verklighetsförankrad. I 
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efterhand tror vi att ett målgruppstest hade varit nödvändigt för att ta reda på hur mycket 

vi kan färgkorrigera utan att tappa verklighetsförankringen. I slutändan valde vi att 

färgkorrigeringen inte behövde vara “verklig”, eftersom vi tar upp teoretiska händelser 

angående internets framtid. 
 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Under detta kandidatarbete har vi undersökt om retorik i praktiken, och hur det hänger 

ihop med postproduktion i dokumentärfilm. Vi utgick ifrån frågeställningen “Hur används 

postproduktion som ett retoriskt verktyg för att förstärka en dokumentärfilms budskap?”. 

Syftet var att postproduktionen skulle gynna berättandet i en dokumentärfilm. Vår 

idégenereringsmetod var brainstorming och negativ brainstorming, vilket gav oss 

möjligheten att på ett öppet och kreativt sätt utveckla vår idé. Till produktionen använde 

vi oss utav arbetsmetoden scrum, för att lättare skapa delmål och mindre deadlines 

under produktionens gång.  
 

Vi började med att analysera två dokumentärer från olika genrer för att se hur de använt 

postproduktion som ett retoriskt verktyg. Från analysen tog vi med oss att retorikens tre 

delar, ethos, pathos och logos, kan användas på olika sätt i olika syften. 

I produktionen av Tellus.net använde vi två olika teman för ljud och bild, ett Utopiskt och 

ett Dystopiskt. Vi anpassade även animationerna efter berättarröstmanuset, för att 

underlätta skapandet för vår del, samt förståelsen av innehållet för tittarnas del.  
 

Vår slutsats är att postproduktion är ett retoriskt verktyg så fort något redigerats, 

eftersom det då finns en tanke om hur något ska se ut, låta eller berättas. Det gör 

postproduktion till oundvikligt partisk. Retorik är konsten att tala men kan också utnyttjas 

i medietekniska sammanhang. Tillsammans med postproduktion kan kreatörerna få 

tittaren att enkelt ta in budskapet och därmed få en djupare förståelse för ämnet 

produktionen vill belysa.  
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Ordlista 
 
 
 

Adobe After Effects CC……  Ett program som hanterar special-effekter, animation och 

färgkorrigering. 

 

Adobe Premiere Pro CC…..  Ett program som primärt finns för att klippa film. 
 

After Effects-projekt……….  Filen som innehåller alla effekter, färgkorrigeringar och 

animationer. 
 

Alarm-färger…………………  Färger som för det mesta uppfattas alarmerande, så som 

exempelvis röd. Stjäl uppmärksamhet ifrån allt annat i en bild. 
 

Animation……………………  Konsten att få någonting icke levande att röra på sig i 

media. 
 

Audiell……………………….   Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden genom att 

skapa och bryta kontinuitet. (Dykhoff, K. 2002) 
 

Black Magic 2K……………...  Är en kamera som filmar i 2400x1350 format. 
 
Brainstorming ……………… En idégeneringsmetod där kreativiteten får leva fritt på 
grund av att avvisa idéer är förbjudet. 
 
Brainstorming- session…… Ett möte där man sitter och idégenerar en tanke eller 
koncept. 
 
Color finesse………………..  En kraftfull plug-in till Adobe After Effects som hanterar 
färgkorrigering. 
 
DaVinci Resolve……………  Ett program som är helt och hållet dedikerat till 
färgkorrigering. 
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Digital compositing………..  Konsten att sammanföra bilder för att skapa någonting 
som inte finns på riktigt. 
 
Dystopiskt……………………  En mörk framtidsvision. 
 
EQ……………………………   En plug in med syfte att skära bort och försärka diverse 
frekvenser. 
 
Ethos…………………………   övertygar med hjälp av sin personlighet och karaktär. 
 
 
Färgkorrigering……………..  är konsten att förändra en bilds färger för att uppnå en 
viss effekt. 
 
Google drive…………………  En molnlagrad hårddisk som flera inbjudna personer kan 
använda samtidigt. 
 
IBM……………………………   International business machines. Ett utav världens                   
största och första it- företag. 
 
Kompressor ……………….  En ljud plug in vars syfte att är att trycka ihop ljudet. 
 
Konnotationer…………………..   Bildens medbetydelse, vad bilden associerar till, kollektiva 
associationer som är gemensamma för människor av en viss kulturell bakgrund. Carlsson, A & 
Koppfeldt, T (2008). 
 
Ljudläggning ………………  En fas i postproduktionen då man lägger in ljud till bild. 
 
Logic Pro 9…………………   En ljudmjukvara framtagen av Apple. 
 
Logos…………………………   Ger information, fakta och konkreta exempel. 
 
Motion graphics……………   Animerad grafik. 
 
Negativ brainstorming……. En idégeneringsmetod som är “brainstormings” 
motsvarighet. Alltså generera idéer om vad man inte vill ska hända, eller allt som kan gå 
fel med produkten/idén. 
 
Nerpitch……………………… Ett sätt att ljud att gå långsammare och mörkare, ofta 
sker det genom två olika samplerates. 
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Oculus Rift……………………  En huvudmonterad display som har målet att ge en 
immersiv spelupplevelse. 
 
Okomprimerat format……….  Filformat som inte har komprimerats(tryckts ihop för att 
minska filstorleken, och därav tappar kvalitét.). 
 
Pacing…………………………  Pacingen är den takt som manuellt skapas i 
produktionen med hjälp av klippning. 
 
Pathos………………………..   Väcker känslor genom att visa känslor. 
 
Plug ins ……………………..  Effekter man lägger på bild eller ljud för att fina till 
råfilerna. 
 
Postproduktion………………  Efterbehandling, bearbetning, i detta fallet av ljud & bild. 
 
Raw-format……………………  Ett format som vissa kameror kan spela in vilket inte 
komprimeras överhuvud taget. Därav förloras ingen information, vilket är speciellt bra 
för efterbehandling.  
 
Rendering……………………  är den process som sker när man framställer den färdiga 
produkten från en mjukvara. 
 
Retorik………………………..   Konsten att tala, i detta fallet med hjälp av ljud & bild. 
 
Rumsbrus……………………  Det bruset som ett rum ger då det finns ytterst få rum 
som är helt tysta. Bruset kan komma från till exempel ett värmeelement eller ventilation. 
 
Samplerate……………………  En ram för frekvenshastigheten i ett ljudprogram. DVS 
antal svängningar i sekunden. 
 
Scrum………………………..  En arbetsmetod med delmål och sprintar under 
produktionsfasen under ett projekt. 
 
SEx1 …………………………  En mikrofon som är avsedd för röstinspelning. 
 
Skype ……………………….  Ett program som tillåter vänner att ringa varandra över 
internet. 
 
Spektrum…………………….  Mer specifikt färgspectrum, är omfånget som färg 
befinner sig i. 
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Stormembranskondensatormikrofon…..  En mikrofontyp mest avsedd för 
röstinspelning. 
 
Tweena………………………  Ett animeringssätt där programmet själv animerar mellan 
två manuellt satta punkter. 
 
Utopisk……………………….   En ljus framtidsvision. 
 
Visuell…………………….….    Öppnar den metaforiska dörren med budskap laddat av 
konnotationer som associeras till en sak som bilden visar. Carlsson, A & Koppfeldt, T(2008). 
 
Vitbalans……………………….   Vitbalansen på en kamera eller en fil är det värde/färg som du 
som användare säger till kameran eller filen är vit.        
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